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studieguide för studiecirklar
1. läs långsamt

Ta er tid med texten. Läs centrala passager noggrant. Reducera inte allt för snabbt textens betydelse till slagord som
går att formulera på ett par meningar. Försök att förstå inte bara vad som uttryckligen påstås i texten, utan även hur
dessa påståenden motiveras och vilka outtalade förutsättningar de implicerar.

2. anteckna

Gör anteckningar över nyckelpassager. Anteckna frågor som uppstår i läsningen av texten. Är det något som är
dunkelt, suggestivt eller rent utav tvivelaktigt? På sätt är det enklare att ta upp detta till diskussion på mötet. Ibland
kan det vara värt att skriva av hela meningar eller passager för att klargöra deras betydelse samt att snabbt kunna
återvända till dem. Anteckna gärna också under själva mötet, så att ni kan gå tillbaka till olika frågor och tankegångar
ni haft tidigare.

3. kritisera

Förhåll er kritisk till såväl namnkunniga som okända författare. Det finns ingen anledning att ta något i texten för
givet oavsett expertstatusen hos författare, men utgå ifrån att författaren har en ambitiös tanke med sin text och se
det som ett skäl att noggrant motivera er kritik.

4. relatera till egna erfarenheter

Försök att läsa texten utifrån frågeställningen om hur den relaterar till egna erfarenheter. Ställer texten dina egna
erfarenheter i ett nytt ljus? Ger textens perspektiv öppningar för nya allianser, strategier, politiska målsättningar
etc. som du inte tänkt på innan? Detta kan vara ett mer givande sätt att närma sig textens praktiska betydelser via
erfarenheter snarare än att bara ställa frågan ”hur omsätter vi detta i praktiken”, en fråga som annars lätt blockerar
en studiecirkels varje steg.

5. klargör begreppen

Skriv ned några av de centrala begreppen inför varje cirkelmöte. Försök sen att gemensamt klargöra dem så att era
definitioner av begreppen är någorlunda samstämmiga och med så precis innebörd som möjligt.

6. börja med huvudlinjer

Efter att ni träffats och definierat begreppen är det bra att försöka beskriva huvudlinjernas i den aktuella texten. Vad
är det författaren försöker säga i varje passage och hur leder det argumentationen framåt? Gå inte vidare till detaljer
eller invändningar mot argumentationen innan ni tecknat huvudlinjerna. Då har ni en struktur för diskussionen som
hjälper er att avhandla en sak i taget och med mer flyt.

7. håll er nära texten

Ibland kan diskussionen i en studiecirkel hindras av allt för mycket referenser till andra texter än den man diskuterar.
De som inte känner till referenser riskerar att inte få ut så mycket av samtalet, samtidigt som de som känner till referenserna riskerar att reducera betydelsen av den aktuella texten till ett uttryck för argumentationen i en annan text.
Med detta sagt kan referenser förstås vara både klargörande och utvecklande. Den aktuella texten kanske förutsätter
kunskap om argumentationen i andra texter, eller så hittar ni en intressant ingång genom att ställa den i relation till
en helt annan text. Det gäller att hitta en balans, ett tips kan vara att försöka översätta den refererade texten till de
begrepp som används i den aktuella texten och inte tvärt om.
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